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Tid Torsdag 1 september kl. 18.30 

 

Plats ÅNoMs kansli, Hamngatan 

 

Kallade Styrelsen  Annika Lepistö (ordförande) 

  Tony Cederberg 

  Ola Sundberg (fram till 19:19) 

  Helena von Schoultz  

  Mona Kårebring-Olsson (på distans) 

  Joanna Isaksson 

  Alexander Woivalin (på distans) 

   

Personal  Josefine Egenfelt (verksamhetsledare) 

 Kimberly Terry (projektledare Städa Åland) 

  

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE (kl 18:30) 

   

§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER 

  

Förslag till mötessekreterare: Tony Cederberg 

Förslag till vibes watcher: Helena von Schoultz 

 

 Beslut: Enligt förslag 

 

§ 3 MÖTETS BESLUTFÖRHET 

Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller viceordföranden endera jämte så många 

styrelsemedlemmar är närvarande att de tillsammans utgör minst hälften av styrelsen. 

 

Beslut: Mötet är beslutsfört 

 

§ 4 GODKÄNNANDE AV MÖTESAGENDAN 

 

 Beslut:  Agendan godkänns 

 

§ 5 PROTOKOLLJUSTERING 

Bilaga 1 - Protokoll styrelsemöte 5 2022 

 

 Beslut: Protokollet ej justerat ännu och skall justeras så fort som möjligt. 
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§ 6 PERSONALÄRENDEN 

 

 Publiceras inte på nätet. 

 

§ 7 EKONOMIÄRENDEN 

 Bilaga 5 - Resultaträkning 1.1-31.7  

 

 Genomgång av föreningens ekonomi per den 31.7.2022. 

  

Beslut: Till kännedom 

 

§ 8 GENOMGÅNG AV INTERN ARBETSPLAN 

 Bilaga 2 - Arbetsplan 2022 

 

Genomgång av arbetsplanen denna och nästa månad. 

 

Beslut: Till kännedom 

 

§ 9 DISKUSSION OM VINDKRAFT 

  

Då det pågår mycket diskussioner, åsikter och utlåtandeförfrågningar om vindkraft be-

höver styrelsen diskutera vindkraftens för- och nackdelar för att ha tydliga svar från 

föreningen på kommande förfrågningar och debatter gällande vindkraft. 

 

Alfons Röblom har bett att med tjänsteman från landskapsregeringen få komma till 

mötet och berätta om storskalig havsbaserad vindkraft på Åland för att starta upp en 

dialog. De har blivit inbjudna till mötet. 

 

Beslut: Till kännedom 

 

§ 10 DISKUSSION OM EVENTUELLA ÅTGÄRDER PGA HÖJDA ELPRISER 

 

 Diskussion om föreningen ska agera pga de höjda elpriserna och hur. 

 

 Beslut: Vi gör vad vi kan själva och delar energispartips på sociala medier 

 

§ 11 SAMARBETE MED BÅTTVÄTTEN.AX 

 

Båttvätten.ax är intresserade av att samarbeta med Ålands Natur & Miljö för att på-

verka angående båtbottenfärger. Diskussion med styrelsen om ett eventuellt samar-

bete. 

 



 
 

  Styrelsemöte 6/2022 

  Dagordning  
 

3 
 

Beslut: En skrivelse till riktlinjerna för hur föreningen skall utföra samhällspåverkan där 

samarbete med företag definieras tas fram. Skrivelsen tas fram till nästa styrelsemöte. 

Annika, Helena och Josefine jobbar med skrivelsen. 

 

§ 12       SVINÖ HOLME 

 

Medlemmar har hört av sig och önskar att föreningen skickar in en skrivelse till 

landskapsregeringen för att uppmana landskapsregeringen att inte avyttra sin mark på 

Svinö holme till Mariehamns stad i exploateringssyfte. Styrelsen bör fatta beslut om 

föreningen ska skicka in en skrivelse till landskapsregeringen. 

 

Beslut: Föreningen skickar in en skrivelse i ärendet åt Landskapsregeringen. Kansliet 

tar fram ett underlag som godkänns per capsulam av styrelsen. 

 

§ 13 VERKSAMHETSPLANERING FÖR 2023 

 Bilaga 3 - Anteckningar från workshop för verksamhetsplanering 2023 

  

Genomgång av vad som diskuterades på föreningens workshop om föreningens 

verksamhet 2023 och diskussion om verksamheten 2023 inför skrivandet av 

verksamhetsplan och budget för 2023. 

 

Beslut: Möjligheten till ett nytt projekt kring Mariero undersöks 

 

§ 14 KUNSKAPSBANK 

 

Visning av den nya kunskapsbanken för styrelsen, där styrelsen och personalen kan 

spara aktuella rapporter och nyheter om aktuella ämnen föreningen jobbar med. 
 
 Beslut: Till kännedom 

 

§ 15 FÖRSLAG OM KÖP AV SKOG FRÅN SKOGSFONDENS STYRELSE 

 Bilaga 4 - Förslag inköp av skog 

 

Skogsgruppen har erbjudits att köpa en skog i Föglö och föreslår till styrelsen att 

skogen ska köpas, se bilaga. 

 

Beslut: Föreningen köper skogen enligt förslag 

 

§ 16 UTLÅTANDEFÖRFRÅGAN OM KOMMUNAL AVFALLSHANTERING 

 

Föreningen har fått en utlåtandeförfrågan från landskapsregeringen gällande 

lagförslag om anpassad kommunal avfallshantering. En tidigare version av lagförslaget 

var på remiss under förra sommaren, men då det förslaget har ändrats väsentligt 

skickas lagförslaget på ytterligare en remiss. Svaret ska vara inne senast 20 oktober. 

Föreningen skickade in ett svar på den tidigare förfrågan så det behöver ses över om vi 

har ytterligare åsikter p.g.a. ändringarna. 
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Beslut: Till kännedom 

 

§ 17 DATUM FÖR HÖSTMÖTE 

 

Datum för höstmötet behöver fastställas. Mötet ska hållas inom november. Förslag på 

datum vecka 45, 7-10 november. Personalen föreslår att vi denna gång håller mötet i 

Mariehamn. Har styrelsen några förslag på tema för mötet? 

 

Beslut: Höstmötet hålls torsdag 10:e November. Tema: ENERGI som i el men även som 

en “energikick” i höstmörkret. 

 

§ 18  TILLSÄTTANDE AV FÖRENINGENS REPRESENTANT I ÖVERVAKNINGSKOMMITTÈN FÖR 

STRUKTURFONDSPROGRAMMET 2021-2027 OCH ÅLANDS INTERVENTIONER I 

FINLANDS CAP-STRATEGI 2023-2027 

 

Föreningen har fått en förfrågan om samtycke till att utsedda personer i 

övervakningskommittén 2014-2020 fortsätter i en ny gemensam 

övervakningskommitté för den nya programperioden. 

 

För programperioden 2014-2020 har Soile Wartiainen varit ordinarie representant för 

föreningen och Josefine Egenfelt har varit ersättare. Både Soile och Josefine kan tänka 

sig att fortsätta med uppdraget. 

 

Beslut: Enligt förslag 

 

§ 19 FRAMTIDEN EFTER PROJEKTSLUT FÖR STÄDA ÅLAND 

 

Projektledaren önskar att styrelsen diskuterar olika alternativ för hur projektets 

verksamhet skulle kunna fortsätta efter projekttidens slut. 

 

Beslut: Till kännedom 

 

§ 20 MEDDELANDEN / TILL KÄNNEDOM 

  

TRÄFFPUNKT SKOGEN 

Projektet pågår enligt plan. Till hösten planeras utflykt tillsammans med Röda Korsets 

vänverksamhet och en allmän utflykt för alla inflyttade på Åland. 

 

STÄDA ÅLAND 

Projektet deltog i Kökarveckan med en föreläsning den 4 augusti. Folk uppmanas att 

städa en strand på Östersjödagen 25 augusti. Det blir gemensam städning på Nabben 

också för den som vill. Projektrapport för förra projektåret ska lämnas in snart. Projekt-

ledaren fortsätter undersöka i vilken form Städa Ålands verksamhet kan fortsätta när 

projektet är slut. Projektet deltar i föreningsdagen den 3 september Föreläsningar är 

bokade i en del skolor på Åland. Städa Åland deltar också på Ålands Natur & Miljös 

Plopp Åpp på skördefesten. 
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TUSENSKÖNAN I TOPPSKICK OCH VISION MARIERO 

Projektet Tusenskönan i toppskick: slutredovisningen lämnas in före 30 augusti.  

Projektet Vision Mariero löper på enligt plan, en stor del av projektmedlen har använts 

men en del arbete återstår under hösten. Möte med arbetsgruppen för Marieros 

framtid planeras i början av september. 

 

ÅLÄNDSKA LANDSKAPSARTER 

Landskapsregeringen har inte fattat något formellt beslut om de nya landskapsarterna. 

Eftersom det fanns pengar kvar i projektet ska det tryckas upp vykort med lanskapsar-

terna som delas ut till bl.a. skolor och bibliotek som deltagit i projektet. Projektet ska 

slutredovisas senast 15 oktober. 

 

FLYTT AV LOKAL 

Flytten av lokaler har gått bra. Med facit i hand var det bra att ha en månad för att 

tömma den gamla lokalen. Besiktning av lokalen är planerad med hyresvärden den 29 

augusti. De flesta möblerna skänktes till Emmaus. Stora mötesbordet och en större 

bokhylla såldes på Åländska företags köp och sälj. 

 

BEGÄRAN OM FULLMAKT 

Verksamhetsledaren saknar fullmakt att betala moms på importerade varor via nätet. 

En fullmaktsförfrågan har gjorts via Suomi.fi så att detta ska fungera då föreningen be-

ställer varor över skattegränsen. 

 

VOLONTÄRER 

Vår volontär Vasco gör sina sista volontärveckor i september. Två nya volontärer är på 

kommande om allt går enligt plan. 

 

FÖRBÄTTRINGAR PÅ FÖRENINGENS WEBBSIDA 

Personalen har diskuterat förbättringar och vidareutveckling av föreningens webbsida 

och kommer att begära en kostnadsuppskattning för detta inför budgetarbetet. 

 

HÖSTPLANERING 

Personalen har höstplaneringsdag måndag 5 september. 

 

FÖRELÄSNING OM ATT MOTIVERA IDEELLA 

Ålands Natur & Miljö är medarrangör till en föreläsning om att motivera ideella krafter 

den 21 september. Vi bidrar med 200 euro till arvodet för föreläsningen. 

 

ARBETSGRUPP FÖR KOLBINDANDE PROJEKT 

Arbetsgruppen som har jobbat med förslag på kolbindande projekt har haft ett möte 

efter sin presentation för storföretagsgruppen i juni. Det konstaterades att resurser 

saknas för att jobba mera med detta så storföretagsgruppen föreslås anställa en admi-

nistratör som kan söka passande projekt som skulle gå att genomföra. 
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VANDRING 

Under ReGeneration-veckan den 28 augusti ordnas en vandring med tema naturkon-

takt, klimat och miljö tillsammans med ReGeneration 2030 och Ålands landskapsrege-

ring.  

 

FÖRENINGSKALASET 

Föreningen och Städa Åland deltar i föreningskalaset den 3 september. 

 

BESÖK I ÄLVDALENS TRÄDGÅRD 

Besök till Älvdalens trädgård ordnas den 6 september . 

 

SKÖRDEFESTEN 

Föreningen deltar som Plåpp Åpp på skördefesten den 16 september kl. 11-15 med 

svampskola med Helen Eriksson och försäljning av frön till ängsblommor som är bra 

för pollinerare. Platsen är 4H-gården i Jomala. 

 

GRUNDKURS I HÅLLBARHET 

Grundkurs i hållbarhet hålls den 18 september. Kursen dras av Giséla Linde och Jennie 

Elevall. 

 

FÖRELÄSNING OM HÅLLBART SKOGSBRUK 

Föreläsningen om hållbart skogsbruk med Mikael Karlsson blir måndag 19 september. 

Kl. 18.30. Föreläsningen ordnas i samarbete med kulturenheten på Mariehamns stad. 

Skogsägarna och skogsaktörerna på Åland kommer att bjudas in till föreläsningen.  

 

 

§ 21 TIDPUNKT FÖR NÄSTA MÖTE 

 

Beslut: Onsdag 28.9.2022 Kl 18:30 på föreningslokalen. 

 

§ 22 ÖVRIGA ÄRENDEN 

 

VÄGTRAFIKLAG FÖR ÅLAND 

 

Beslut: Föreningen skickar eventuellt in ett utlåtande gällande vägtrafiklagen för Åland 

som är under arbete 

 

HÖRANDE OM JAKTLAGEN 

Social- och miljöavdelningen har bett ÅNOM att närvara på ett hörande om jaktlagen 

 

Beslut: Föreningen frågar om det är möjligt att svara skriftligt på frågorna eller 

 ifall ett distansmöte kan hållas efter 18.9.  
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§ 23 MÖTETS AVSLUTANDE  

  

Mötet avslutas kl 21:01 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

                    _____________________________                          _____________________________ 

 Annika Lepistö, ordförande  Tony Cederberg, sekreterare  


